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 2021 ץרמ

 
 הממ בוט רתוי הברה בצמ םיפקשמ םיילכלכ-ורקאמה םידדמה ,התע תעל לבא .השק ימלועה בצמה
 .תוליבומה תולכלכב השוחנה תילכלכ-ורקאמה תוינידמה תוכזב טעמ אלש הארנכ .תויהל היה לוכיש
 
 :תוריהזב רמול רבכ רשפא ליחתה הזש זאמ הנש לבא .עיתפמב בוש רדרדיהל יושע הזו .רמגנ אל הז
 אל 1930-ה תונש לש לודגה לפשה ידממב ימלוע רבשמ .ודבתה רתויב םירדוקה םיילכלכה תוששחה
 .בורק אל וליפא .2020-ב רזח
 

 םינש ונתוא וולישו 2021 ךות לא רבטצהל םיכישממש ,הלש םיקזנה תאו ,השק הנש התייה 2020 תנש
 ,ילכלכ ,יתואירב—לבסה תא הקליחש הנש התייה איה .םיאבה םירושעב רוקחנו דמלנ דוע ,תובר
 םידבועה םג .תוחפש ולאו רתוי ועגפנש ולא :וקלחתה תונידמה .עוושמ ןויווש יאב—ישפנו ,יתרבח
 הנש התייה וז .הדובעמ קוחר לומ קוחרמ הדובע ;עגמ יריתע םיפנע לומ עדמ יריתע םיפנע :וקלחתה
 ,ןוטלשה תודסומב ןומאה ,םייחה חרוא ,תואירבה :היהשכ תויהל רוזחי לוכה אלו ,לוכה תא התנישש
 וליפאו ,תונושה תונידמב היטרקומדה בצמ ,תיטילופה תכרעמה ,תויטרפל תוכזה ,תיתרבחה תוירדילוסה
 םינחובשכ ,הז לכ ךותב לבא .ערלו בוטל ,הלגנ דועש םיכרדב ,ונתשה םלוכ םה—תודבועל ונלש סחיה
 .עורג רתוי הברה תויהל היה לוכי ,תימלועה הלכלכה בצמ תא
 
 תעל ,ףסונ לודג לפשמ ונתוא הליצה ,תוליבומה תולכלכב דחוימב ,תילכלכ-ורקאמה הבוגתהש הארנ
 .םיזגנ דוע וא ,ונמזגה םשו ,קיפסמ ונישע אל הפ .השענ דוע ילואו תויועט ונישע .לשפנ דוע ילוא .התע
 רתוי וחילצה תונידמ וליא ,גשיה הפיאו זובזב היה הפיא ,אל המו דבע המ ןיבהל םיליחתמ קר ונחנא
 ירסח םיפקיהבו הזועתב ,ךירצש המ השענ .הז לע ונחנא :יעמשמ דח רסמ ונחלש דחיב לבא .תוחפ וליאו

  .לודגב חילצה .חילצה הז ,לודגבש הארנו .םידקת
 
 המחלמהו לודגה לפשה
 
 התייה תונורחאה םינשה האמב רתויב רומחה ילכלכה רבשמהמ םלועה תא איצוהש המ ,רבד לש ופוסב
 תמחלמ תרזעב םייתסה 1930-ה תונש לש לודגה לפשה .תושונאה העדיש תועיווזמהמ ,הארונ הידגרט
 וליפאו )ב״הראב( עבר טעמכל האישב העיגהש ,תובר תוצראב תשאיימה הלטבאה .היינשה םלועה
 ץמאמה תבוטל וסיוג םישעותמה םיקשמהשכ התייה אלכ המלענ ,הדובעה חוכמ )הינמרגב( שילש
 םרט ,1939 תנשב 17% ןיידע היה ,1933-ב אישל עיגהש ,הלטבאה רועיש ,תירבה תוצראב .יתמחלמה
 תודובעה ילעפמ ,םישדחה םיקוחהו היצלוגרה ,טלווזור ןילקנרפ לש ליד וינה תורמל ,המחלמה
 .איבה יאקירמאה אישנהש—רוביצה יפלכ תוחפל—הווקתה ןייפמק תורמלו ,תוירוביצה
 
 ברע .תימואל תואנובשחב ,הלכלכ-ורקאמב יסיסב ןיינע .יפרצמ שוקיב לש ןיינע היה הז ,רבד לש ופוסב
 העיגה איהשכ ,1944 תנשב .רצות 2%-מ תוחפ התייה תיאקירמאה תיאבצה האצוהה ,המחלמה ץורפ

 
 ןוסנו׳ג .ק.ס רפסה תיב ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תוילנויצרל ןמרדפ זכרמו ןגוב תחפשמ ש״ע הלכלכל הקלחמה *
 וקלחש תירבעה הטיסרבינואב םינלכלכה יירבחל הדות .2021 ,ץרמל 2-ב בתכנ .NBER ;לנרוק תטיסרבינוא ,םיקסע להנמל
 לבא ,רדגמ יניינעב השקמ תירבעה הפשה .ונלש םיטנדוטסלו ,אשונב יתבישח תא ורפישו םהלש בחרנה ןויסינהו עדיהמ יתיא
 .דחאכ םירבגו םישנל לכב ןווכתמ ינאש רורב



 העדיש רתויב ךומנה ,דדוב זוחאל דרי הרועישו ,התדאתה הלטבאה ,רצות 43% לש םיהדמה רועישל
 .םויה דעו ןהה םינשה זאמ ב״הרא
 
 .ענמיהל היה לוכיו ,םדא ידי השעמ הידגרט ,המחלמה ומכ ,היה לודגה לפשהש םיבשוח ונחנא םויה
 שואייה םע ,וזה תילכלכה המוארטה .היוגש תילכלכ-ורקאמ תוינידמ םימישאמ םיילכלכ םינוירוטסיה
 תא להנל רשפאש הנומא ,תוימיטפוא םג הדילוה ,םירחאו רלטיה לש ותיילעל םרתשו האיבה איהש
 ,זאמ .םיימשמ הריזג היה אל לודגה לפשהש םיבשוח ונחנא םויה .תרחא םג רשפאש ,רתוי בוט הלכלכה
 השענש ונחטבה .רתוול אל ונידליל ונחטבהו ,וניתובא תובא םשב תיביטקלוק ונלצנתה םינלכלכה ונחנא
 .דוע אל .םלוע תמחלמ ילב םעפהו .ףסונ לודג לפש עונמל ליבשב לוכה
 
 תא םסרפ ,הלכלכ-ורקאמה יבא ,יטירבה סנייק דרניימ ןו׳ג .השדח הנילפיצסיד הדלונ לודגה לפשה ךותמ
 תחוורה העדה דגנכ ,רתיה ןיב ןעט אוה .היפ לע תטלשה תינרמשה הבשחמה תא ךפהו ,1936-ב ורפס
 תלדגה תועצמאב קשמה תא בציילו הלטבא ןיטקהל ,לודגה לפשה תא םייסל תולוכי תולשממש ,ונמזב
 לש תילכת תגוצת החרוכ לעב התייהנ ,תירוביצה האצוהה תא הלידגהש ,המחלמה .םישוקיבה
 דנדנתה יאקירמאה רצותב תירוביצה האצוהה ביכר ,תירבה תוצראב .השדחה תינאיסנייקה הירואיתה
 ןועריגה .1943-ב רצות 48%-ל עיגהו ,1941-ב תודחב קניז לבא ,םישולשה תונשב 15%-ה ביבס
 ירחא קר .27%-ל חפנתה ,רצות 5%-ל 0% ןיב היה םישולשה תונש תיברמבש ,ילרדפה ביצקתב
 לבא .)ינמז ןפואב ,הז םגו( הרתיל ךפה ןועריגהו ,תירוקמה התמרל תירוביצה האצוהה הרזח המחלמה
 .רזח אל רבכ לפשה םג ;הרמגנ המחלמה קר אל :הדבע רבכ תינאיסנייקה הפורתהש הארנ ,םייתניב
 
 ?ונדמל המ זא
 
 םינלכלכה תליהק ברקב תפרוג טעמכ המכסה התייה ,2020 תליחתב הנורוקה רבשמ ץרפשכ
 תולשממה ,דואמ הביחרמ תירטינומ תוינידמל ףסונבש—הפוריאבו ב״הראב וניתימע תלבוהב—תימלועה
 םיקשמה תסירק תא עונמל ידכ ,םילודג תונועריגל הסינכ ךות ,םילודג םיבאשמ שידקהל תוכירצ
 .תרשרשה תבוגת תא עונמל ליבשב :תוריהמב .תופיקשבו תוריהמב תאז תושעל ךרוצ שישו .םיימואלה
 .תואדוה יא תא ןיטקהל ידכב ,תופיקשבו
 

 לכב םימלש םירוטקסב םישוקיבה :הרורב ירה הרישיה הכמה .הרישי אלה הכמה איה תרשרשה תבוגת
 םיימשר םירגס ללגב םא ,דחא םויב וחנצ—תוברתו יאנפ ,תוסיט ,הרובחת ,תודעסמו חוריא—םלועה
 ומכש ששחה היה תרשרשה תבוגתמ דחפה .)אלש וא קדצב( וילגר רידה ששוחה רוביצהש ללגב םאו

 תא םג הטמל ותא רורגיו ,הנידמ לכ ךותב םיפנעה ראשל םג טשפתי רבשמה ,רבעב םירחא םירבשמב
 םוק טודה רבשמכ ב״הראב וליחתהש המ ,לשמל ,תונורחאה םינשה םירשע ןויסינמ קר .קשמה ראש
 וטשפתה ,היפרגואגו ףקיה תניחבמ הנורוקה רבשממ הברהב םילבגומ םהינש ,םיירפ באסה רבשמכו

 רתוי הברה עדי זא רבכ ןבומכ םלועה .םלועב םיקוחר תומוקמב ללוכ ,רתוי בחר ילכלכ ןותימל הרהמב
 ידדועמ םיילכלכ-ורקאמ םילכב תונידמ הברהב ושמתשה זא רבכו ,לודגה לפשה ןמזב עדיש הממ
 םאה הלאשב ימלועה ןוידהש תורמלו .ב״הראב תוינידמה יעבוק תלבוהב ,ימידקת ןפואב םישוקיב
 התייה 2020 תליחתב ,ךשמנ ןיידע ידימ רתוי וא ,קיפסמ אל ,קיפסמ ונישע תונורחאה םינשה םירשעב
  .והשמ ונדמל .םלועה לכב ,רהמ ונלעפ לבא ,תופיקשה אשונב רסחב וניקל .תונססה תוחפ
 
 .םיימוקמה םיקסעבו תיבה יקשמב םידקת רסחו יביסמ ןפואב וכמת תוליבומה תולכלכה ,2020 תליחתב
 ידיל ותוא םירזהלו ףסכ תוולל :המוד היה ןורקיעה לבא ,הנידמל הנידממ םינוש ויה תוינכותה יטרפ
 ,תונססהה לבא .ןכוסמו ,םינלכלכה וריהזה ,רקי היהי הז .םיקיסעמהו ,םילטבומה ,םידבועה ,רוביצה
 .רתוי תנכוסמו הרקי היהת ,המישנה התואב ונרמא
 



 -כ לע םיעיבצמ םינדמוא :םיקחש ועיקרה 2020-ב תונועריגה .ןכוסמו רקי ,חטבוהש יפכ ,היה ןכא הזו
 ,רצות 11%-כ היה ןועריגה ,לארשיב( .ןפיבו וריאה שוגב 10%-כו ,הינטירבבו ב״הראב רצות 15%

—םה םג וחפת םיימואלה תובוחה ).תוליבומה תונידמה ןודעומ ,OECD-ה עצוממל תחתמ תצקש הארנכ
 םא ?ולעי תויבירה םא השענ המו .רמגנ אל ןיידע הזו ,ןכוסמ ןיידע הזו .הלעפהה תוארוה יפל קוידב
 לש ודיסח רמאש ומכ לבא .םיגאוד ןיידע ונחנאו ,דואמ ונגאד ?עיגי שדח טנאירו םא ?רוזחת היצלפניאה
 .תאז לכב הז תא ונישעו—ונגאד :טלווזור לש ליד וינה לע ,תיירבלג תנק ןו׳ג חונמה ןלכלכה ,סנייק
 

 וישכעו זא ,ילכלכ עויס
 
 תורוב תריפחב םתקסעה ידי לע הלטבאמ םישנא הליצמ הלשממה וב ,סנייק לש םסרופמה יומידה
 ןוטלימ לש יומידהש ומכ ךרעב הביחרמ תילקסיפ תוינידמ לש ישומישה ןויערל ער םש איבה ,םיולימבו

 לש ישומישה ןויערל ער םש איבה ,םירטפוקילהמ ףסכ רזפמ יזכרמה קנבה וב ,םיששה תונשב ןמדירפ
 תקסעהל םיטקיורפ םוזית הלשממהש ,יומידה ירוחאמש ןורקיעה לבא .הביחרמ תירטינומ תוינידמ
 םיבשוח ונחנא םויה .ינכפהמה ורפס תא םסרפ סנייקש ינפל דוע םשוי ,לפש תופוקתב םילטבומה
 אלו ,םיאירב ,םילטבומ םירוחב סייגו 1933-ב םקוהש ,טלווזור לש ״םיצעה אבצ״ ןונגסב םיטקיורפש
 םינוילימ קיסעהשו ,עבט תורומש תיינבו רועיי ומכ תוירוביצ תודובע עוציבל 26 דע 18 םיאליגב םיאושנ
 םלועה תמחלמ .לודגה לפשה תא םייסל ליבשב םפקיהב ידימ םינטק ויה ,המחלמה הצרפש ינפל דוע
 .קיפסמ לודג טקיורפ התייה ,רעצה הברמלו תאז תמועל ,היינשה
 
 ירעש ,תיסנניפ תוביצי לע ,ףסכ לעו היצלפניא לע ,תירטינומ הלכלכ לע ונדמל .זאמ םינש המכ ופלח
 ,ןוה תועונתלו רחסמל חתפנ םלועה ,התנתשה תילכלכ-ואגה הפמה םג .עבטמו בוח ירבשמו ,ןיפילח
 םויה לש תינאיסנייק בוציי תוינידמ םג .ןופלטב ןומושייהמ םיילכלכה ונייח תא םילהנמ ונחנא הנורחאלו

 וישכעמ קיסעהל תולוכי ןניא 2020 תנשב תולשממ .םינתשמ םינמזה .סנייק לש םימיה לש וז אל איה
 .הלטבאמ ךכ ולצניו ,הבור וא שוכמ ולבקי ,סויג תוכשלב םהל ובצייתי טושפש םילטבומ לש אבצ וישכעל
 ידי לע םהב ךומתל הלוכי הלשממה ,םישלח יטרפה רוטקסב םישוקיבהשכ :היהשכ ראשנ ןורקיעה לבא
 ידי לע ,תורחא םילמב ,רמולכ .רוביצל םיפסכ תורבעה וא ,יוסימה תנטקה ,תירוביצה האצוהה תלדגה
 .תונועריגל תנווכמ הסינכ
 
 הזה ןורקיעה ,תילכלכה הבישחה תא םגו תימלועה הלכלכה תא םג הליבומה ,תירבה תוצראב ,ןכאו

 ,הביחרמ תירטינומ תוינידמל ףסונב ,םינורחאה םינותימה תשולשב .תחאו םירשעה האמ םג קזח םשוימ
 ,םיקיסעמל עויס לש םיבר םיביכר וללכ עויסה תוינכות .תינאיסנייק תילקסיפ תוינידמ םג המשוי

 ,2001-ב :םיק׳צה היה ,רתויב לודגה אל םא םג ,רתויב םסרופמה ביכרהש הארנ .םילטבומו ,םיקסעומ
 לצא ;רגובמ יאקירמא לכל $300 לש סמ ירזחה חלש שוב אישנה תחת סרגנוקה ,םוק טודה ןותימ ןמזב
-ב פמארט לצא ;רגובמ לכל $400 לש סמ תולקה 2009-2010-ב ונתינ ,לודגה ןותימה ןמזב המבוא

 לצא ;2021 תליחתב ,רתוי ןטק ,ףסונ בוביס םע ,דליל $500-ו רגובמל $1,200-ל לדג רבכ הז 2020
  .בורקב שפנל $1,400 לש ףסונ בבסל תוינכות םע ,היוטנ דוע דיה ,ןדייב
 
 םינאיסנייק ונלוכ ,םיוסמ ןבומבש הנש םישימחמ רתוי ינפל רמאשכ ,ןכ םא ,קדצ ןמדירפ ןוטלימש הארנ
 עייסל הסנמ אל רבכ—יטרקומד וא ינקילבופר—יאקירמאה לשממה ,ונמזב טלווזור ומכ אלש לבא .וישכע
 הכירצל האצוהה תא לידגתש ,ירוביצה רוטקסב הרישי הקסעה ידי לע רקיעב רבשמהמ תאצל רוביצל
 הכירצ לידגהל תונווכמש ,תורבעהבו סמ ירזחהב םג הברה םישמתשמ םויכ םיאקירמאה .תירוביצ
 תונורחאה הנשה םירשעב דנדנתמ יאקירמאה רצותב תירוביצ הכירצל האצוהה לקשמ ,ןכאו .תיטרפ
 ,תירוביצה הכירצהמ הרבע המרדה .רצות 18% לע 2020-ב דמעו ,17-21% לש תיסחי רצה םוחתב
 3% לעמ לש ןועריגל 2000-ב רצות 2% לעמ לש תילרדפ הרתימ :םייביצקתה תונועריגל ,תיסחי הביציה
-ל 2019-ב 5%-מ תוחפ לש ןועריגמו ;2009-ב 10% לש ןועריגל 2007-ב זוחא לש ןועריגמ ;2003-ב

 .2020-ב 15%



 
 םג םלועל לארשי תא תוושהל השק .לארשיב םג ךכו—םלוכב אל יכ םא—םלועב םירחא תומוקמב םג ךכ
 ךילהת ילארשיה קשמה רבע םינורחאה םירושעב יכ םגו ול תידוחיי ילארשיה קשמה לש תויתדונתה יכ
 לש—םייתדונת תונועריג רמולכ .רצות-בוחה סחי תוצווכתהו תירוביצה האצוהה םוצמצ לש חווט ךורא
 ףקשמ ומצעבש ,ירוביצה רוטקסה לדוגב יטיא ןוטיק ירוחאמ לארשיב םירתתסמ—םיקסעה רוזחמ
 הרבע לארשי :היקנ הניאש תורמל ,האוושה םשל ,תאז לכבו .חטשה ינפל תחתמ םיקומע םייוניש
 לש תופוקת ןהיתש—2009-בו 2003-ב 5%-כ לש תונועריגל 2007-בו 2000-ב ןזואמ תיסחי ביצקתמ
-ב 11% לעמל 2019-ב 4% לש ןוערגמו—םלועב םירחא תומוקמבו לארשיב ,הלטבאב ינמזו ימוקמ איש

   .ןפוד םיאצוי םניא לארשיב תונועריגה ,ןכ םא ,םינורחאה םירבשמה תשולשב .2020
 

 הריהז תוימיטפואל םוקמ שי לבא ,השק בצמה :םייניב םוכיס
 
 ךות ,קוניז הז .לירפאב 15% טעמכל 2020 ראורבפב 3.5%-מ הקניז ב״הראב הלטבאה ,הנש ינפל קר
 לפשה זאמ רתויב הובגל ,תונורחאה םינשה םישימחב רתויב ךומנה הלטבאה רועישמ ,דבלב םיישדוח
 דוע ,1939 לש 17%-ל דירחהל הבורק רבכ התייהש ,הלטבאהש ויה 2020 לירפאב תויזחתה .לודגה
 .תוחפ אל הדיחפמ התארנ םלועב םירחא תומוקמב הנומתה .ספטל ךישמת
 
 רשפא ,2020-ב םלועה יקשמ יבגל םיינושארה םיפרצמה םינותנה םוסרפ םע ,םינורחאה תועובשב
  ?םש ונל היה המ זא :לואשלו רוזחל .םייניב םוכיס תושעלו עגר רוצעל
 

 רבעמו לעמ ונחלצה ,ונששח םהמ רתויב םירדוקה םישיחרתל תיסחי לבא .דואמ .ער םש ונל היה
 תימלועה הלכלכה .הנפמה תדוקנ ,אישה היה 2020 לש רמה לירפא ,תוניחב הברהמ ,דבעידב .תויפיצל
 .6%-ל ברקתה רבכ רבעש שדוחבו ,דרי קר זאמ הלטבאה רועיש ,לשמל ב״הראב .זאמ דואמ הרפתשה
 ,הריזב םידמוע ונראשנ לבא—אלו תירופאטמ—םיבר םיללח ונל ולפנ ,שוכרבו שפנב םילובח ונחנא
 ,הכורא וזה ךרדה םא םג ,הצוחה ךרדה תא תוארל םיליחתמ ונחנא .ינושארה ילכלכה טואא-קונה תורמל
 .תבאוכו ,תיטא
 
 תלכלכש הכירעמ ןרקה .הלש תימלועה תיזחתל ןוכדע הנשה ראוניב המסרפ תימואלניבה עבטמה ןרק
 וליפא הז .תויהל היה לוכיש הממ בוט רתוי הברה הז לבא ,באוכ הז .2020-ב רצות 3.5% הדביא םלועה
 .ינוימ ,הינפלש ןוכדעהמו ,2020 רבוטקואמ ,ןרקה לש תמדוקה תיזחתהמ ,זוחאמ הלעמלב ,בוט רתוי
 ינש ,2022-ב 4% לעמו 2021-ב 5.5% לש תימלוע החימצ הפוצ ןרקה :תוריהמב רפתשהל יופצ הזו

 ,םינוסיחה יעצבמ תומדקתהב ןוכדעה תא םיריבסמ ןרקב .תמדוקה תיזחתה לש םיפסונ םייבויח םינוכדע
 .ןפיו ב״הרא ומכ ,תולודגה תולכלכב םיילקסיפ םיצירמתב םג לבא
 
 ב״הראב תילכלכ החימצל תויזחת 14 הנורחאל טקיל ,לשמל ,טסימונוקאה ןיזגמ .עבטמה ןרק קר אל וזו

 לש תיתנש החימצ הנשה ראוני תליחתב הזח לארשי קנב ,ונלצא םגו .6%-ל הבורק תינויצחה .2021-ב
 ס״מלהמ ראורבפ תרושב ינפל דוע הזו—הריהמ תונסחתה שיחרת תחת ,תובורקה םייתנשב 6%-כ
 הב הנורחאה םעפה .קנבב וכירעהש יפכ 3.7%-ב אלו ,2.4%-ב 2020-ב ץווכתה ילארשיה רצותהש
 .ימלועה יסנניפה רבשמה ירחאו ינפלש םינשב ,רושע ינפל התייה הנשב 6% לש בצקב החמצ לארשי

  .תונורחאה םינשה םישימחב תחא הנש קר בצק הזכב החמצ ב״הרא
 

 הפידע איה ,ןויוויש יאו לבס הברה הירוחאמ הריתסמ וזה היופצה תיפרצמה החימצהש תורמל זא
 תרזוח הגיצמ איהש תוימיטפואה .היהיש וניפצ ןמזמ אל דעש המ לעו ,תויהל היה לוכיש המ לע הברהב
 ס״מלה לש םינכרצה ןומא דדמ לש םיביכרה תעברא ךותמ םיינש ,לשמל לארשיב .םירחא םידדמב םג
 םה :דיתעה לא םינופ םהינש .דקתשא םתמרל הבורק המרל 2021 לש םינושארה תועובשב ורזח
  .הנידמה לש ,ינשהו ,תיבה יקשמ לש ,דחאה—הבורקה הנשב ילכלכה בצמב יופצה יונישה תא םידמוא



 
 :רבעהו הווהה לא רתויו דיתעה לא תוחפ םינופ ס״מלה לש םינכרצה ןומא דדמב םירתונה םיביכרה ינש
 ילכלכה בצמב יונישה תאו ,הנורחאה הנשל האוושהב הבורקה הנשב תולודג תושיכרל תונווכ םידמוא םה
 תליחתב םבצממ םיקוחר ןיידע םה לבא ,הנורחאל וששואתה םה םג .הנורחאה הנשב תיבה קשמ לש
 םייחה ,תוריחה ,הרבחה ,תואירבה לע רבדל ילבמ הזו .השק ןיידע ילכלכה בצמה יכ .הרבעש הנשה
 הנשב הסנכהה רוקמ תא ודביאש תורחא תוצראב םיבר םינוילימו לארשיב םיפלא תואמ םע .םמצע
 ,םישנ ,רתוי הכומנ הלכשה ילעב ברקב ,ליגרכ ,זכורמש ימלוע לבס םע .ףוסה תא םיאור אלשו הנורחאה
  .תושלחה תונידמב םייחש ולא יללכ ןפואבו ,תילאמרופ םיקסעומ םניאש ולא ,םיריעצ
 

 םא ,הלכלכ-ורקאמה תניחבמ .דקוממ תויהל ךירצ תעכ עויסה לבא .ולא לכל עייסל ךישמהל םיחרכומ
 תנוכמל ימלועה קשמה תא ונרביח .רוזחל ולחה רבכ םייפרצמה םישוקיבהש הארנכ ,הרושכ ךליי לכה
 לש הידגרטל תברקתמ אל איה לבא ,רמגנ אל דוע הזו ,תיארונ הנש התייה 2020 .בצייתה אוהו ,המשנה
 שי .לפנ אל םלועהו ,ןוכנה רבדה תא ושע תוליבומה תולכלכה םעפה לבא ,םוהתב וניהב .לודגה לפשה
  .הריהז תוימיטפואל םוקמ
 


